Varer, høstet avling og innsatsmidler landbruk

Vilkårs id: NBK-120.150-002 av 01.04.2016

1. Hvem forsikringen gjelder for
•
•
•
•

Forsikringstaker
Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret
Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett
Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har kjøpt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet

2. Hvor forsikringen gjelder
•
•
•

På avtalt forsikringssted, se forsikringsbeviset
I Norden for avling/høstede varer når dette fremgår av forsikringsbeviset.
I Norge for naturskader

3. Hva forsikringen omfatter
•

Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt.

3.1 Varer/høstet avling og innsatsmidler
Omfattes
• Høstet og bearbeidet avling samt egenproduserte varer.
• Sesongvarer når dette fremgår av forsikringsbeviset.
• Innsatsmidler (kraftfôr, gjødsel, såvarer, drivstoff etc. til
bruk i produksjon).

Omfattes ikke

3.2 Nødvendige merutgifter som følge av skade på ting
Omfattes
• Opprenskning, lagring og destruksjon avmiljøfiendtlig
avfall når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrifter
erstattes inntil 150 000 kroner dersom ikke annet fremgår
av forsikringsbeviset.

Omfattes ikke
• Utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til
å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

4. Hvilke skader som erstattes
Tilfeldige og plutselige skader som framgår under og utgifter som følge av slike skader.
4.1 Brann
Dekkes
• Brann
• Lynnedslag, annet elektrisk fenomen. Med elektrisk
fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og
overspenning, også som følge av lyn
• Eksplosjon og implosjon
• Nedsoting

Dekkes ikke
• Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
• Skade som skyldes sprengningsarbeid på
forsikringsstedet

4.2 Vann og annen væske
Dekkes
• Utstrømming av vann eller annen væske ved brudd,
lekkasje eller oversvømmelse fra bygningens rørledning
med tilknyttet utstyr.
• Vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng,
gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en
slik mengde at det blir stående vann over gulvet.
• Utstrømning fra brannslukkningsapparat.

Dekkes ikke
• Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger
inn i bygning på annen måte enn angitt til venstre,
herunder skade som skyldes utett forbindelse mellom
tak, taksluk og innvendig nedløp.
• Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger
inn i bygning fra drensledning, overvannsledning,
jordvarmeledning, sjøvarmeledning, infiltrasjonsledning
eller spredeledning/grøft.
• Skade som skyldes vanlig bruk, søl eller kondens.
• Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte, virus og
andre mikroorganismer eller bakterier.

4.3 Tyveri og hærverk
Dekkes

Dekkes ikke

•

•

Tyveri, eller hærverk ved tyveri, i bygning eller rom i
bygning. Skade på rom som sikrede leier, erstattes inntil
15 000 kroner.
Skade på fôr i rundballer og kunstgjødsel lagret hvor som
helst pga hærverk på plastemballasjen.

4.4 Snøtyngde og takras
Dekkes
Dekkes ikke
• Skade som skyldes upåregnelig snøtyngde, snøpress eller • Skade som følge av svak eller feil konstruksjon, sopp
ras på eller fra tak.
eller råte.
4.5 Svikt i bygningens konstruksjon
Dekkes
• Følgeskade som skyldes ekstraordinær svikt i de
bærende bygningskonstruksjoner i de første 20 år etter at
bygget var nytt.

Dekkes ikke
• Skader som omfattes av leverandørgarantien.
• Skader som oppstår tidligere enn 12 måneder etter
overtakelse.
• Skade som skyldes dyr, innsekter og bakterier.

4.6 Transportulykke
Dekkes
• Skade på varer/høstet avling og innsatsmilder under
transport med eget fremkomstmiddel.

Dekkes ikke

Med transportulykke menes at transportmiddelet ved
landtransport eller lufttransport har vært utsatt for
sammenstøt, veltning, akselbrudd, avsporing eller lignende
ulykker.
•

Under opphold dekkes brann og tyveri

4.7 Varer/høstet avling under temperert lagring
Dekkes
• Forsikringen omfatter skade på egne varer, avling og
øvrige landbruksprodukter oppbevart i kjøle-, fryse- eller
klimarom med inntil 50 000 kroner som følge av plutselig
og uforutsett svikt i kjøle-/varmesystem eller
strømforsyning.

Dekkes ikke
• Svikt som skyldes streik eller lockout.

5. Erstatningsberegning
5.1 Oppgjørsmåter
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved
• Kontantoppgjør
• Reparasjon
• Gjenoppføring/gjenanskaffelse
• Skjønn
5.2 Oppgjørsrutiner
• Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se
bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår.
• Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller
gjenoppføring/gjenanskaffelse.
• Selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.
• Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden.
• Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet
innen 21 dager. Utbetalt erstatning må i så fall tilbakebetales til selskapet.
5.3 Forsikringssum varer/høstet avling og innsatsmidler
Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og bør minst tilsvare markedsverdien. Ved fastsettelse av verdien på
avling/varer skal det tas hensyn til sparte kostnader, renter, kontantrabatt, ukuranse og andre omstendigheter som innvirker
på verdien.

5.4 Erstatningsregler varer/høstet avling
Erstatningen beregnes på grunnlag av varenes omsetningsverdi, beregnet etter prisene på skadedagen.
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket verdien etter skaden, beregnet i samsvar
med punkt 6 - forsikringssum varer. Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til markedsverdien.
For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og skal selges til redusert pris, skal forsikringsverdien reduseres i
samme forhold som reduksjonen i salgspris.
Varer som sikrede selv ikke har produsert, og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader,
For begge deler settes prisen som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff.
Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til partiprisen, i hensyn tatt sikredes normale salgsmønster. For solgte varer
benyttes kontraktsprisen. Det som berges, skal først og fremst anses som solgt.
5.5 Selskapets ansvar overfor panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere
• Selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp
• Nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og
• Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet
Ved konkurs gjelder bestemmelsene uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden skjedde. For dødsbo
gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden skjedde.

6. Egenandeler
I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av forsikringsbeviset eller av punktene under
Spesielle egenandeler
• Ved skade som skyldes snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og svikt i bygningens konstruksjon er
egenandelen 5 % av skaden, minst 50 000 kroner.
• For skade som skyldes temperatursvikt på varer/avling og øvrige landbruksprodukter under temperert lagring, er
egenandelen er 10 % av skaden, minimum 10 000 kroner.

